
 

 

    

 

 

Hvad er XML-fil? 

Strukturen af XML-fil 

1. GENERELLE BESTEMMELSER 

 

I forbindelse med automatisk import af ledige stillinger til jooble.dk skal der udarbejdes en XML-fil, som 

Jooblerobotten kan hente på en URL. XML-fil skal indeholder alle jeres aktuelle stillinger.  

Denne genererer ved kald en XML-fil ud fra nedenstående specifikationer. Jooble.dk foretager en import af XML-

filen mindst 1 gang i døgnet. Tidpunktet og hyppigheden af XML-forespørgsel kan ændres efter jeres behov. 

Robottens forespørgsel kan man se her under UserAgent="HTTP/1.1 JoobleBot (compatible; 

http://jooble.org/jooble-bot)".  

2. FORMAT XML 

Alle XML-filer bør have en kodning (fx, <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> ). Alle XML-filer skal have et 

generelt element: <jobs>.Hver annonce skal beskrives i et særskilt tag <job>. <job> kan have har 1 attribut: 

"id", et unikke id-nummer for den annonce, der rapporteres i rækken. 

<job> skal indeholde følgende tags: 

 

Obligatoriske tags:   

<link> - en URL med den annonce, hvortil Jooble vil videresende jobsøgere. Den skal indeholde en fuld 

stillingsbeskrivelse. 

<name> - en jobtitel.  

<region>- en liste med regioner, gerne med mellemrum og tegnsætning. 

 <description>- en fuld beskrivelse af annoncen. Husk, a du skal tilføje fuld beskrivelse af jobannoncerne til din 

XML-fil. Flere tag såsom ”jobbeskrivelse", "professionelle krav", "ansvarsområder", "arbejdsvilkår”, osv. skal 

tilføjes til tagget .  

<pubdate> - en dato for offentliggørelsen af jobbet. Datoen bør angives i internationalt format DD.MM.YYYY. 

<updated> * - den sidste registrerings- eller ændringsdato for annonceren. Denne gælder ændring af 

jobbeskrivelsen eller arbejdsgiverens opdatering af annoncen. Datoen bør igen angives i internationalt format 

DD.MM.YYYY. 

<salary>** - løn + enheder. Fx, "3500 €" eller "20.000 DKK". 

<company>** - virksomheds navn. 

<expire>** - ansøgningsfrist for ansøgninger til ledige stillinger. Datoen bør igen angives i internationalt format 

DD.MM.YYYY. 

<jobtype>** - job type 

* Bemærk! Annoncerne må højst være 45 dage gamle. Denne regel gælder tags <updated> og 

<pubdate>. Hvis ikke <updated> er angivet, så tager Jooble i betragtning datoen fra tagget 

http://jooble.org/jooble-bot
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<pubdate>. Hvis et job ikke har de nødvendige datoer, så vil annoncen opbevares 45 dage fra skannings 

dato. 

** Tilføjelse af tags ** er nødvendigt i det tilfælde, hvis denne information er angivet på din webside. Disse tags 

tillader os at forbedre placering og mængden af målrettet trafik fra Jooble til jeres webside. 

 

Bemærk! Det er ønskeligt, at indholdet i tags skal vises i CDATA (som vist i eksempel) 

3. XML EKSEMPEL  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<jobs> 

  <job id="1604354"> 

    <link><![CDATA[http://example.com/Handlers/DoRedirect.aspx?messageId=1604354]]></link> 

    <name><![CDATA[[Vi søger markedets fagligt stærkeste og mest erfarne vikarer inden for allround 

bogholderi]]></name> 

    <region><![CDATA[København K]]></region> 

    <salary><![CDATA[30.000DKK]]></salary> 

    <description><![CDATA[<strong>Beskrivelse</strong></p>Vores kunder efterspørger løbende 

kandidater, der opererer på et højt fagligt niveau inden for allround bogholderi og dermed kan træde hurtigt 

til, når der er brug for et ekstra sæt hænder. Du har beskæftiget dig med bogholderi i en årrække, og du 

trives med de opgaver, der ligger i denne funktion. </p> Du er fagligt stærk og har stor erfaring med de 

opgaver, der ligger i funktionen som regnskabsassistent eller bogholder. Om du ønsker at sidde alene med 

dine opgaver, eller du foretrækker at kunne sparre med kolleger i afdelingen er underordnet. Det vigtige er 

dine kompetencer inden for bogholderi er solide og bunder i mange års erfaring. Som person er du 

omstillingsparat, imødekommende og gør dit for at præge det gode humør på arbejdspladsen. </p> 

<strong>IT-kvalifikationer</strong></p>Solidt kendskab</p> <strong>Sprog</strong></p>Dansk</p> 

<strong>Kontaktpersoner</strong></p>Mathilde S. Andresen</p>]]></description> 

    <company><![CDATA[ProSelection ApS]]></company> 

    <pubdate>11.07.2014</pubdate> 

    <updated>27.07.2014</updated> 

    <expire>03.09.2014</expire> 

     <jobtype><![CDATA[Full-time]]></jobtype> 

  </job> 

</jobs> 
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11.07.2014 27.07.2014 03.09.2014 Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på xml_support@jooble.com    

 


